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HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN EEN HOUTEN 
HOTTUB 

 

1. Om de dichtheid van het hout van de hottub te kunnen behouden, zitten er meestal twee of drie roestvrijstalen ringen 

rondom de kuip. Tijdens het transport kunnen de ringen losraken. Daarom moet je ze controleren en indien nodig 

aanschroeven. 

2. Wanneer je de hottub voor de eerste keer gebruikt, moet je de houten hottub tot 90cm met water vullen. Alle keren 

daarna is het voldoende om de houten hottub tot 80cm met water te vullen. 

3. De 90cm water tijdens de eerste keer is nodig om de volledige houtuitzetting door het vocht te forceren. Hout 

genereert grote expansiekrachten. 

4. De daarop volgende twee of drie uur zijn erg belangrijk. Gedurende deze tijd bereikt het hout zijn grootste expansie 

en daarom is het nodig om het proces te regelen en de roestvrijstalen ringen volgens de expansie los te maken. 

5. Indien het nodig is om de roestvrijstalen ringen los te maken, draai je de schroef één keer 180º tegen de klok in. Als 

het hout dan nog steeds uitzet, herhaal je deze actie opnieuw. In alle gevallen is twee keer schroeven echter voldoende. 

6. Wanneer het hout de expansie stopt of de ringen te los zitten, draai je ze aan tot de standaard positie. 

7. Houd er rekening mee dat het hout 1-5 dagen flink water doorlaat. Als de houten hottub van sparrenhout is gemaakt, 

neemt het lekken van het water binnen 1-2 dagen tot het minimum af. Als het van larikshout is gemaakt, neemt het 

lekken binnen 5 dagen tot het minimum af. 

8. De filters (een zandfilter en het UVC-filter) worden gebruikt om het water te reinigen. Het zandfilter verwijdert de 

organische deeltjes en het UVC-filter doodt de bacteriën en stelt deze bloot aan ultraviolet licht. Er wordt gezegd dat 

door het gebruik van deze twee filtersystemen de behoefte aan waterchemicaliën tot wel 80% vermindert. Als je nog 

steeds van mening bent dat wateradditieven nodig zijn, gebruik dan de AquaFinesse hottub water care box 

(gebruikershandleiding) die je op TimberIN en op andere websites kunt vinden. We raden het gebruik van 

traagoplossende trichloorisocyanuurzuur-tabletten aan maar het mag niet meer dan 20g zuur per 2000 liter water 

bevatten. Voeg het nieuwe tablet pas toe als de vorige helemaal verdwenen is (opgelost). Het hierboven beschreven 

wateronderhoudsproces is aanbevolen en veilig. Het gebruik andere chemicaliën en methoden is op eigen risico en dit 

valt niet onder de garantie van onze hottubs. Filter het water bij 35° C en houd het filter minimaal 2 meter van het water 

verwijderd. Nadat het filtratieproces is voltooid, plaats je het filter onder de houten doos, die meestal samen met de 

filters wordt geleverd.  

9. Houd er rekening mee dat hout een natuurlijk materiaal is dat, afhankelijk van de vochtigheidsveranderingen, uitzet 

en krimpt. Houtscheurtjes, verkleuring en andere wijzigingen zijn geen gebreken en vallen daarom niet onder de 

garantie. Raadpleeg de verkoper voor het juiste onderhoud van de houten hottub. 

 

 
 
 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
http://www.aquafinesseone.com/wp-content/uploads/2011/01/AF_Manual_Spa_03_2010.pdf
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GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN EEN 
HOTTUB VAN GLASVEZEL OF VAN POLYPROPYLEEN  

 
1. De hottub van glasvezel moet op een vlakke, stabiele en solide ondergrond worden geplaatst. 

2. Wij raden altijd aan om een laag polystyreen onder de kunststof hottub te leggen. Het vermindert het energieverlies en het zorgt 

ervoor dat het water gemakkelijker kan weglopen. Dit is niet nodig voor de modellen van glasvezel. 

3. Men moet voordat je het vuur aansteekt de hottub tot 90cm of tot boven de aansluiting van de kachel met water vullen. 

4. De kachel moet worden aangemaakt als het water het onderste deel van de schoorsteen heeft bedekt, anders zullen de wanden 

van de hottub van glasvezel worden vervormd (en dit valt niet onder de garantie). 

5. Bij het verwarmen van het water in de hottub moet men het water af en toe doorroeren. Men kan de hottub gaan gebruiken als 

de temperatuur van het water 38-42º Celsius bereikt. 

6. Voordat je de hottub gaat gebruiken, wordt het aanbevolen om te douchen want hierdoor blijft het water langer schoon. Het water 

moet, indien nodig, wel worden ververst. 

7. Het water kun je laten weglopen door de aftapkraan na gebruik los te schroeven. 

8. De kuip van glasvezel moet ook worden gewassen. Het is toegestaan om alle goedgekeurde desinfectiemiddelen te gebruiken. 

9. De as van de kachel moet met behulp van een schop en hark worden verwijderd. 

10. De filters (een zandfilter en het UVC-filter) worden gebruikt om het water te reinigen. Het zandfilter verwijdert de organische 

deeltjes en het UVC-filter doodt de bacteriën en stelt deze bloot aan ultraviolet licht. Er wordt gezegd dat door het gebruik van deze 

twee filtersystemen de behoefte aan waterchemicaliën tot wel 80% vermindert. Als je nog steeds van mening bent dat 

wateradditieven nodig zijn, gebruik dan de AquaFinesse hottub water care box (gebruikershandleiding) die je op TimberIN en op 

andere websites kunt vinden. We raden het gebruik van traagoplossende trichloorisocyanuurzuur-tabletten aan maar het mag niet 

meer dan 20g zuur per 2000 liter water bevatten. Voeg het nieuwe tablet pas toe als de vorige helemaal verdwenen is (opgelost). 

Het hierboven beschreven wateronderhoudsproces is aanbevolen en veilig. Het gebruik andere chemicaliën en methoden is op eigen 

risico en dit valt niet onder de garantie van onze hottubs. Filter het water bij 35° C en houd het filter minimaal 2 meter van het water 

verwijderd. Nadat het filtratieproces is voltooid, plaats je het filter onder de houten doos, die meestal samen met de filters wordt 

geleverd. 

11. Houd er rekening mee dat hout een natuurlijk materiaal is dat, afhankelijk van de vochtigheidsveranderingen, uitzet en krimpt. 

Als gevolg van veroudering kan de kleur van de glasvezel enigszins veranderen (enige mate van verkleuring kan dus zichtbaar zijn) en 

kunnen er als gevolg van slijtage kleine puntjes op het oppervlak van glasvezel verschijnen. De vermelde houtscheurtjes, de 

verkleuring en andere wijzigingen zijn geen gebreken en vallen daarom dus ook niet onder de garantie. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
http://www.aquafinesseone.com/wp-content/uploads/2011/01/AF_Manual_Spa_03_2010.pdf
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EEN HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN DE KACHEL 
DE HOUTKACHTEL 

 

Aansteken  

1. De interne houtgestookte kachel kan pas worden aangestoken als deze minimaal voor de helft met water is bedekt. 

De externe kachel moet tot de hogere inlaat worden bedekt met water alvorens deze aan te steken. Vergeet niet voordat 

je de kachel aansteekt om de beschermende filmlaag van de metalen delen te verwijderen. 

2. Het brandhout moet verticaal in de kachel worden geplaatst. Karton of een ontvlambare vloeistof kan worden gebruikt 

om het vuurtje aan te steken. Soorten brandstof voor de verwarming - droog hout, brandstofbriketten. 

3. De gemiddelde snelheid om het water (2000 liter) te verwarmen - 8º Celsius per uur. Afhankelijk van de 

buitentemperatuur bereikt het water tijdens het warme seizoen binnen 2-3 uur 38º Celsius en kan het tijdens het koude 

seizoen 4-6 uur duren. 

4. Het water warmt sneller op als de hottub wordt afgedekt. De temperatuur van het water kan met de thermometer 

worden gemeten. 

 

Opslag en conservering 

1. Het wordt voor zowel interne als externe kachels aanbevolen als de temperatuur onder het vriespunt komt om het 

water uit de hottub af te voeren omdat dit schade aan het metaal kan veroorzaken. 

2. De klep op de bodem van de hottub kan voor het aftappen van het water worden gebruikt. 

 
Handige tips en veelgemaakte fouten 

1. Raak wanneer de kachel wordt gebruikt de schoorsteen of de metalen onderdelen niet aan - dit kan ernstig letsel 

veroorzaken. 

2. Gebruik het deksel van de kachel om de watertemperatuur te regelen. 

3. Zorg ervoor dat de kachel voordat je hem aansteekt met water is bedekt (zie stap 2). 

4. In de kachels zijn alle soorten kolen strikt verboden. 

 

De belangrijkste voorwaarden voor de garantie 

1. Je moet de hottub en zijn onderdelen bewaren, anders kom je niet in aanmerking voor de garantie. 

2. De interne kachel kan pas worden aangestoken als deze minstens voor de helft met water is bedekt. 

3. De externe kachel moet, alvorens deze aan te steken, tot de hogere inlaat met water worden bedekt. 

4. Wanneer de hottub niet in gebruik is, moet het water tijdens het koude seizoen water uit de externe of de 

interne kachel worden afgevoerd om mogelijke schade aan de verwarming te voorkomen. 

5. Neem contact op met de verkoper als er schade is. Foto's en video's zouden nodig kunnen zijn om de schade en 

de verdere acties te evalueren. 

6. Als er waterchemicaliën of zouten worden gebruikt, is er roestvrijstaal Type 316 vereist dat bestand is tegen 

zoutcorrosie. Deze optie kan op de website van TimberIN voor elk model worden geselecteerd. Als deze optie is 

geselecteerd, ontvangt de klant een kachel waarvan de belangrijkste constructie-elementen, die constant worden 
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blootgesteld aan het water van de kuip, van roestvrijstaal Type 316. Dit is niet van toepassing op de massagestralen 

of op alle andere metalen of niet-metalen onderdelen, die niet constant worden blootgesteld aan water van de kuip. 

Het gebruik van chemicaliën of zouten in combinatie met staalsoorten Type 430 leidt tot permanente schade, die 

niet onder de garantie valt. Na verloop van tijd kunnen er op de stalen onderdelen van het Type 316 kleine, corrosieve 

stipjes zichtbaar worden als gevolg van de oxidatie en constant gebruik. Dit zal niet resulteren in een permanent 

defect dat waterlekkage uit de kachel zal veroorzaken, wat zou betekenen dat de kuip zijn doel niet meer kan dienen.  

 
 

 
DE ELEKTRISCHE KACHEL 

 

Na ontvangst van de hottub met de elektrische kachel moet een elektriciën, die wordt ingeroepen door de klant, het 

inspecteren voordat het voor de eerste keer wordt gebruikt. De gecertificeerde elektriciën moet inspecteren of de 

elektrische kachel tijdens het transport niet is beschadigd en of de installatie van de kachel voldoet aan de vereisten 

voor elektrotechnische werkzaamheden van het desbetreffende land. 

 

Wij installeren en bieden standaard de 6kW elektrische kachel aan. Wij installeren het op basis van van de vooraf 

door de klant opgegeven vereisten op één fase 220V 32A of op drie fasen 380V 16A (dit kan, afhankelijk van de 

situatie en het vermogen van de elektrische kachel, natuurlijk variëren). De klant weet zeker en heeft ook geverifieerd 

dat de elektrische installatie van een dergelijke voltage geschikt is voor het gebruik ervan. Het bedrijf TimberIN is 

niet verantwoordelijk voor de kosten, die nodig zijn om de elektrische installatie van de klant te wijzigen, om de 

genoemde verwarming te kunnen gebruiken. Het vermogen van de elektrische kachels varieert van 3 tot 18kW. 

 

Er zijn twee verwarmingselementen beschikbaar: Incoloy en Titanium. Het maximale chloor- en chloridegehalte voor 

het type Incoloy verwarmingselementen is 3,5mg/l en 250mg/l. Het maximale chloor- en chloridegehalte voor het 

type Titanium verwarmingselementen is 3,5mg/l en 35000mg/l. Als de klant niet de vereiste inhoudswaarden heeft 

vermeld, wordt het type Incoloy standaard geïnstalleerd. Als je niet aan de genoemde voorwaarden voldoet, vervalt 

de garantie op het product. Meer informatie hierover: https://www.pahlen.com/our-products/pool-

heating/electric-heaters/aqua-compact/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
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DE PELLETKACHEL VOOR HOTTUBS EN SAUNA’S 
 

INTRODUCTIE 

 

De handleiding(en) voor de brander is bedoeld om de gebruiker te informeren over de structuur, de 

gebruiksvoorwaarden en de basiskenmerken van de brander. Indien gemonteerd op een ketel op vaste brandstof, zal 

deze unit automatisch de gewenste temperatuur van het verwarmingssysteem, warm water, sauna of hottub 

handhaven. De gebruiker hoeft de ketel dan maar minimaal te bedienen. Een goed afgestelde brander zal nooit 

overtollige thermische energie genereren en de geïntegreerde wifi-module kan gemakkelijk vanaf elk mobiel apparaat 

met toegang tot het internet worden bediend. 

 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
 

• De verbrandingskamer van de brander is gemaakt van hittebestendig chroom-nikkel roestvrijstaal, dat niet-corrosief 

of niet-magnetisch is en geschikt is voor gebruik in corrosieve omgevingen tot 1100° C. 

• Een krachtige ventilator aan het einde van de constructie verwijdert alle slakken van de pellets van mindere kwaliteit. 

• De aanwezigheid van een interne propeller stuurt de vlam de juiste richting uit en zorgt ervoor dat de brander soepeler 

werkt. 

• Bedieningsscherm in kleur, het menu in de meest populaire vreemde talen (optioneel). 

• Automatische ontsteking en doving, drie-fase modulatie vermogen + standby. 

• Optimale verbranding en ketelbescherming. 

• Laag energieverbruik. 

• Mogelijkheid om verbinding te maken met wifi en de werking van de brander overal ter wereld te bewaken en te 

regelen. 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN AFMETINGEN BRANDER 

Brander Model BioFlame 25 

Nominaal vermogen kW  25 

Verwarmd gebied tot  m² 200 

Maximaal pelletverbruik in kg/u 5 

Lengte van kachel tot de montageflens mm 300 

Breedte kachel mm 270 

Hoogte kachel mm 300 

Diepte elektronisch regelsysteem mm 95 

Breedte elektronisch regelsysteem mm 160 

Hoogte elektronisch regelsysteem mm 300 

Lengte verbrandingsoven vanaf de deur mm 170 

Breedte verbrandingsoven  mm 150 

Hoogte verbrandingsoven mm 150 

Stroomvoorziening  230 V AC; 50Hz ± 5%  

Mate van bescherming IP 20  

Soort brandstof  houten pellets met een diameter van 6-
8mm 
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VEILIGHEIDSVEREISTEN 

 

• De brander, de overige apparatuur en het stopcontact moet geaard zijn. 

• Behalve houtpellets met een diameter van 6-8mm zijn andere brandstoffen verboden. 

• Zorg voor voldoende trek in de schoorsteen van de verwarming - 20 Pa. 

• Het is verboden om de brander zonder stroomonderbreking of onvoldoende koeling van de vuurhaard zelf te 

repareren (wanneer de haard wordt gerepareerd). 

• Het is verboden om de brander zonder het deksel van de behuizing te bedienen. 

• Het is verboden om de brander met een lekkend brandstoftoevoersysteem te bedienen. 

• Het is verboden om de brander voor een ander doel te gebruiken. 

• Laat de brander niet vallen, doorboren of draaien tijdens het transport of de behandeling. 

 

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

• Om met de brander aan de slag te kunnen gaan, moeten we eerst de stekker in een stopcontact steken. 

• Vervolgens moet je de externe transportband met pellets vullen. Na het laden van de pellets in hun daarvoor 

bestemde trechter, druk je op de knop "Menu" om het "Gebruikersmenu" te openen. Gebruik vervolgens de pijl 

omlaag om naar het item "Handmatig" te gaan totdat dit rood is gemarkeerd. Druk vervolgens op de pijl naar rechts 

om dit punt in te voeren. In het nieuw geopende venster plaatsen we met behulp van de knop "Omhoog" een vinkje 

(activeren) op de externe transportband. De transportschroef begint dan te draaien en de pellets op te tillen, terwijl 

de timer zal aangeven hoe lang de transportband in deze (handmatige) modus werkt. Het duurt meestal 200 

seconden voordat de transportband is gevuld. Wanneer de eerste pellets door de flexibele slang in de brander 

beginnen af te brokkelen, wordt het handmatig laden van de transportband door tweemaal op de knop "Menu" te 

drukken voltooid. 

• Zodra de pellets in de brandstoftank op zijn, neemt ook het pelletniveau in de brandstoftoevoerschroef af. Het 

ontstekingsproces van de brander laadt een laag pelletniveau of laadt zelfs helemaal niet. Daarom is het niet alleen 

nodig om de tank met pellets te vullen, maar ook om de brandstoftoevoerschroef volledig te vullen. De snoer met 

de stekker aan de achterkant wordt uit de stekkerdoos getrokken en rechtstreeks op het stopcontact (220V) 

aangesloten. De motor van de propeller begint dan te lopen en zal niet stoppen. Nadat de eerste pellets in de 

brander zijn afgebrokkeld, wacht je nog 5-10 seconden en nadat je het snoer uit het stopcontact hebt verwijderd, 

plaats je het terug in de daarvoor bestemde aansluiting in de behuizing van het apparaat. 

• Vanwege de overvloed aan pelletfabrikanten en gebruikte grondstoffen, branden niet alle pellets gelijkmatig. Hoe 

meer onnatuurlijke onzuiverheden de houten pellets bevatten (ongeschild hout, geraspte meubels, stro), hoe 

groter de kans is dat in de brander zich slakken ophopen. Dit kan worden tegengegaan door de luchtstroom van de 

branderventilator te verhogen, maar dat verhoogt ook de uitblazing van onvolledig verbrande pellets in de ketel. 

Het wordt daarom aanbevolen om de geperforeerde branderplaat minimaal eenmaal per maand te verwijderen en 

schoon te maken. Als er zich op de bodem van de oven, onder de verwijderde plaat, as bevindt, verwijder je deze 

ook. Al deze taken moeten worden uitgevoerd nadat de brander is uitgeschakeld en afgekoeld. 

 

 

 

 



 

 
www.badetonneholz.de │ www.bainnordiques.fr │ www.vildmarksbadtre.dk │ www.hottubhouten.nl 

www.badestampselges.com │ www.vascatinozzabotte.it 

Updated 01 20 2017                               
 

BESTURINGSOMGEVING PARAMETERS: 

 

Temperatuur van het water: + 5° C ~ + 40° C; 

Relatieve luchtvochtigheid: <90%, zonder het dauwpunt te bereiken; 

Atmosferische druk: 86 ~ 106 kPa 

Hoogte: overschrijdt niet 1000m. 

Trillingen: 10Hz <f <57Hz, amplitude mag niet meer zijn dan: 0.075mm 

57Hz <f <150Hz, versnelling mag niet hoger zijn dan: 1G (volgens IEC 60068-2-6) 

 

GARANTIE 

 

De garantie is alleen geldig met een aankoopbewijs (factuur en verkoopcontract). 

De garantie voor particulieren wordt vanaf de datum van aankoop voor 24 maanden verstrekt. 

De garantieperiode voor rechtspersonen wordt vanaf de datum van aankoop voor 12 maanden verstrekt. 

OPGELET! De garantie is alleen van toepassing op branders die met het internet verbonden zijn en waarvoor de 

fabrikant heeft het recht om het uit te lezen. 

 

Reparaties worden in overeenstemming met de garantie- en servicevoorschriften, die in de Republiek Litouwen van 

kracht zijn, uitgevoerd. De garantie en de services omvatten het repareren van defecten of fabricagefouten, die 

veroorzaakt zijn door een fout van de fabrikant. 

 

De garantie is niet van toepassing: 

• Als de brander is aangepast; 

• Als de klant de (fabrieks)instellingen heeft gewijzigd; 

• Als de fabrikant geen online toegang tot de brander van de klant heeft; 

• Op natuurlijk versleten onderdelen van de hottub of de saunabrander. 

 

 

Meer informatie over het bedienen van de brander:  https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-

user-manual 

 

 

 

https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
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HOT TUB ACCESSOIRES 

HIERONDER VINDT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING 

PAGINA VOOR ACCESSOIRES 

(ENGELS) 
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SAND FILTRATION SYSTEM 
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AQUAFINESSE HOT TUB WATER CARE BOX 
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White gasket 

Black gasket 

47 mm 

 
LED LIGHT, CONTROLLER / TRANSFORMER 

 

LED light gives pleasant effect. The most popular choice is 2-3 units. Wall insulation is necessary to 

make a proper installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGE OF THE LIGHT: 

1. Connect all couplings and accessories, before connecting the equipment to the grid.  

2. To shut down the light, after you’ve finished using hot tub, hold the button to turn the light 

off, press it again to turn it back on. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 

Read all information before assembling/usage. 

1. Drill a ø 47 mm hole for the light. Refinement might be needed, in that case use sandpaper or a 

file. 

2. The light can be used with wall thicknesses up to 60 mm. 

3. Thread the wires through the hole. Assemble with the white gasket under the crown of the lamp. 

Also use silicone on the surface that will lie against the wall in order to prevent any leaks due to 

possible irregularities. NOTE! Remove the crown from the light before beginning assembly, 

put it back after the silicone has dried. 

4. The black gasket is put on from behind and then the nut is tightened over it. Attach the nut using 

hand force only and wipe away excess silicone from the inside. 

5. The control panel is assembled outside the spa/bath/pool in the same way as the light, but without 

the use of silicone. Largest diameter is 35 mm, thus use a ø 35 mm hole saw. NOTE! Applies 

only if you have a control panel. Warning! The control panel is not be mounted inside the 

bath or in a place where it will be regularly exposed to water. 

6. Connect the PCB output cable from the light to the control panel. 

7. Put the transformer somewhere safe and connect the power cable from the control panel to the 

transformer. 

8. Connect the transformer to the grid and test the light according to the manual. 
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AIR BUBBLE SYSTEM 

 
A powerful bubble system that also has a nice massage effect. A special pump blows streams of air 

into the water through 6 (HT150) special air vents. The system also includes check valve, hose, 

connections, pressure switch for the air blower. 

 

BUBBLE SYSTEM PARTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USING A HOT TUB WITH BUBBLE SYSTEM IN THE 

WINTER 

If you have a hot tub equipped with a bubble system and you 

intend to use it in the winter, then the hose and air jets have 

to be protected from freezing. When the air blower isn’t 

operating but there is still water in the hot tub then the hose 

will fill with water all the way up to the check valve. 

REMEMBER to start the air blower after 15 minutes 

maximum, so that the water in the hose does not have time to 

freeze. When the hot tub is drained of water the water in the hose 

can be removed by starting the air blower. Let the water drain from the hot tub and repeat the procedure at 

least three times. The base of the bubble system for the HT150 has 12 holes for air vents, which are screwed 

into a lower part (see picture). Note! Use Silicone or an equivalent material to seal the base of the jet from 

above as well as the threads. Tighten by hand. The picture below illustrates the connected hose system (Basic). 



 

 
www.badetonneholz.de │ www.bainnordiques.fr │ www.vildmarksbadtre.dk │ www.hottubhouten.nl 

www.badestampselges.com │ www.vascatinozzabotte.it 

Updated 01 20 2017                               
 

PICTURE SHOWS “HOSE KIT” ASSEMBLED AND WITH THE MIDDLE SUPPORT HAVING 

CUT-OUTS FOR VALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROST WARNING! If the Hot Tub is emptied and there is a risk for freezing, it is very important that 

there is no water remaining in the system. Start the blower in case there is a bubble system installed and let it 

run approx. for 5 seconds. Repeat this procedure three times. 

A cover shelf covers and protects the hose for the blower. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

WARNING! 

The blower must be placed at 

least 10 cm above the ground 

for the suction to work. 

It should be placed 

horizontally or the valve 

connection on the air hose 

should face downwards 

preventing water getting into 

the pump. 

The blower is controlled by a 

pressure valve and a 

pressure switch via an air 

hose. The power cord from 

the pump connects to the 

cord from the coupling box. 
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HYDRO MASSAGE SYSTEM 

Hydro massage system parts 
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ELECTRIC HEATER  
 

 


